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 على 
ٍّ
يف اأوائِل القرِن الع�رشين، يف اليابان، وَقَف رجٌل يتفّح�ُص كلَّ زاِويٍة يف منِزٍل ياباينٍّ مبني

پينكرتون،  فرانكلني  بنجامني  والو�سيُم  الطويُل  الرُجُل  هذا  ُدعي  ناكازاكي.  ميناِء  على  ومِطلٍّ  تّلٍة 

وكان مالِزمًا يف البحرّيِة الأمريكّيِة. اأتى اأخرياً اإىل اليابان على منِت �سفينِة البحرّيِة الأمريكّية. فمنُذ 

اأّما يف مدينِة ناكازاكي،  ، ن�سَطْت حركُة ال�ُسفِن الأجنبّيِة الواِفَدِة واملغاِدرة.  افتتاِح امليناِء اليابايِنّ

فكانت معظُم تلَك ال�سفِن اأمريكّية.

ــ »اأما من ت�رشيٍب يف مكاٍن ما...؟«.

ــ »ل تقَلق �سّيدي، هذا املنِزُل �سلٌب من اأعاله اإىل اأ�سفِله كربٍج من ال�سخر. ويف حاِل �سِجرَت من 

الأثاِث، فاإّنُه م�سنوٌع ب�سكٍل ي�سُهُل تغيرُيُه«.

كاَن غورو، وهو �سم�ساُر زيجاٍت حَمّلي، ي�رَشُح لپينكرتون من دون انقطاٍع ويجوُل معه يف اأرجاِء 

املنِزِل الذي رّتَبُه له ليعي�َص فيه مع املراأِة التي دّبَرها له. وكاَن پنكرتون اأحَد جنوِد البحرّيِة الكرث 

الذيَن يقيموَن ويتزّوجون يف املنطقِة يف اأثناِء وجوِد �سفنهم يف امليناء.

 .»...
ّ
ُل العرو�ُص واأقرباوؤها والقن�سُل الأمريكي ــ »قريبًا جداً �ست�سِ

وبعدما اأنهيا جولتهما يف املكاِن، دخال اإىل الغرَفِة حيُث �سينتظراِن ال�سيوَف الذيَن �سيح�رشون 

 وجُهُه قلياًل.
َّ
الزفاف الذي وّتَر پينكرتون فاحَمر

ــ »ها قد و�سَل القن�سل الأمريكي«.
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َعٍة، فطَلَب پينكرتون من غورو �إح�ضاَر   �إىل �ملنِزِل ب�سرُ
ّ

طرُ �لعمِر �ضارپل�س
ّ
 �ملتو�ض

ُّ
دَخَل �لقن�ضلرُ �لأمريكي

مرّطباٍت خفيفٍة. 

. �ألي�َس منَظررُ ميناِء ناكاز�كي ر�ئعًا من منِزيل؟«.
ّ

ــ »�أهاًل بَك �ضارپل�س

ــ »ح�ضنًا ح�ضنًا، يبدو �أّنك �بتعَت �ملنزل؟«.

ني  ــ »بالطبِع، ��ضرتيترُ هذ� �ملنزل لأعي�َس فيه ملّدِة ت�ضِع مئٍة وت�ضٍع وت�ضعنَي �ضنًة. ولكْن، وفقًا للعقِد، ميِكنرُ

�إلغاوؤهرُ متى �ضئمترُ منه«.

 جميَلة؟«.
َ
ــ »كيَف هي �لعرو�س؟ �أهي

�لأّخاذ.  بجماِلها  ِحرترُ  �ضرُ �لأوىل،  ِة 
َّ
للمر ها  ر�أيترُ َف جماَلها. حنَي  َت�ضِ �أن  للكلماِت  ِكنرُ  ميرُ ل  »بالتاأكيد،  ــ 

قيقرُ و�ل�ضّفافرُ مليٌء بال�ِضحِر و�لِنَعم... �إّن �ل�ضَم فر��َضة ينا�ِضبرُها فعاًل«.
ّ
ها �لر وجهرُ

�َضَعَر پينكرتون بالفخِر جلماِل زوَجِتِه �مل�ضتقبلّيِة وبد� م�سور�ً كعري�ٍس مت�ضّوٍق ل�ضهِر ع�َضِله. 
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ّبا كان هذ� �ضبَب �لقلِق �لذي متّلكهرُ وهو يف �نتظاِر قدوِم عرو�ِضِه و�أهِلها. وررُ

ــ »ولكن، پينكرتون، ماذ� لو �أّدى بك �لأمررُ �إىل متزيِق �أجنحِة �لفر��ضة؟ �أعني ماذ� �ضتفَعلرُ �إن �ضبَّبَت لها �أملًا 

ه لعبًة ما«. ه ل يجدر بَك �ل�ضتهانةرُ بهذ� �لزفاف و�عتباررُ عميقًا يف قلِبها؟ عليَك �أن تعَلم �أنَّ

لترُ لك للتوِّ �إّنني �ضاأعي�سرُ هنا معها لت�ضِع مئٍة وت�ضٍع وت�ضعنَي �ضنًة، ولكن، ميكن �إلغاءرُ  ـ »�أنَت قلٌق د�ئمًا. قرُ

د�ً �أبد�ً. ح�ضنًا، ح�ضنًا، لنوِقف  عترب �إمتامرُ عقِد �س�ِء منزٍل �أو زو�ٍج �أمر�ً معقَّ ذلك يف �أيِّ وقٍت. يف هذه �لبالِد، ل يرُ

هذ� �حلديَث لأنني �أودُّ �أن �أخرَبَك با �أفكررُ فيه: �إّن �أنظررُ �إىل �ليوِم �لذي �ضاأقيمرُ فيه زفافًا حقيقّيًا من �مر�أٍة 

حقيقّيٍة من �أمريكا«.

 قِلقًا. وبينما هما و�قفان، �ضِمعا �أ�ضو�َت فتياٍت �ضاّباٍت يتكّلمَن، يقرِتبرُ �أكرَث فاأكرث. 
ّ

نظَر �إليه �ضارپل�س

فَتحا �لنافذَة ور�أيا �لعرو�َس و�ضديقاِتها �آتياٍت �إىل �ملنِزِل �لقائِم يف جانِب �لتّل. فاأ�َسَع پينكرتون خاِرجًا 

 وغورو.
ّ

وحِلَق ِبه �ضارپل�س
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رَكَعِت العرو�ُس فرا�صة اأماَم الرجِل الذي �صي�صبُح منذ ذلك اليوِم زوَجها وانَحَنْت له بكّل تهذيٍب. 

ــ »�صباُح اخلرِي �صيِّد پينكرتون«.

فْتُه اإىل �صديقاِتها اللواتي رافقَنها واللواتي انحننَي اأي�صًا بينما يراِقنَب املكاَن. ابَت�َصَم پينكرتون 
ّ
ثم عر

وقِبَل حتّياِتهنَّ وهو ينظُر اإليِهنَّ بتعاٍل. 

ــ »ال ُبدَّ واأّن ت�َصلَُّق التلِّ كاَن �صاقًا«.

ــ »مل يكن �صاقًا بالن�صَبِة اإىل العرو�ِس مقارنًة ب�صاعاِت انتظاِرها«.

ــ »يا له من اإطراٍء جميٍل«.

 ب�صعَة اأ�صئلٍة:
ّ

 مطاِبقًا لو�صِف پينكرتون، ف�صاألها �صارپل�س
ّ

كان جماُلها الذي فاجاأ �صارپل�س

ــ »اآن�صة فرا�َصة، اإّن اختياَر ا�صِمك منا�صٌب جداً. اأميكنني اأن اأ�صاألِك كم تبلغني من العمر؟ واأرجو اأن تخربيني 

عن عائلِتك«.

عاَدْت بذاِكَرِتها اإىل الوراِء، واأجاَبتُه ببطٍء:

ــ »لقد بَلغُت اخلاِم�َصَة ع�رشَة من العمِر هذا العام. كانت عائلتي يف ما م�صى غنّيًة جداً. ولكْن، َبعَد موِت 

ِت االأمور. وحّتى اليوِم، اأنا اأعتني باأّمي واأعيُل العائلَة«. والدي تغرّيَ

ــ »خم�صة ع�رَش عامًا... اأال يِجُب عليِك يف هذا العمِر اأن تلعبي مع رفيقاِتِك؟«.

اأوقَف و�صوُل اأقرباِئها املتاأخُر دفَق اأ�صئلِتِه املتوا�صلة. راَفَقهم غورو اإىل پينكرتون وقّدَمه اإليهم. كانت 

َة االأوىل التي يروَن فيها �صخ�صًا اأجنبّيًا، فاأخذوا يدورون حوَله منده�صني يحدِّقوَن فيه ويتهام�صوَن 
ّ
تلَك املر

ِب اإظهاِر  عنه. اأزعَج حتديُقهم پينكرتون الذي كاَن ُمتَعبًا اأ�صاًل ب�صبِب حت�صرياِت الزفاِف املعّقدة. ولِكْن، لَتَجنُّ

م�صاعِره اأماَم اأقرباِء العرو�ِس، تاأّهَل بهم 

بًا بهم. وحّياهم مرحِّ
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وما اإن انتهى االجتماُع الب�شيُط بنَي پينكرتون واأقرباِء العرو�ِس، حّتى اأعَلَنْت فرا�َشة اأماَم جميِع الذين 

ها من اأكماِمها املتدّليِة،  ح�رضوا للم�شاركِة بالزفاِف، اأّنها تريُد اأن ُترَي پينكرتون �شيئًا. بداأت ُتفِرُغ اأغرا�شَ

 �شغري 
ٌّ
 ومراآٌة وم�شعٌل كهربائي

ٌ
َعتها اأماَم النا�س. وكان من بنِي االأغرا�ِس، منديٌل حريريٌّ وغليوٌن وزّنار وَو�شَ

ومفتاٌح �شغرٌي اإلخ... لفَت اأحُد تلك االأغرا�ِس انتباَه پينكرتون.

ــ »ما هذا؟«.

ًة«. ــ »هذا اأكرُث االأغرا�ِس التي اأحِمُلها قد�شيَّ

ــ »اأميكنني اأن اأنُظَر اإليِه عن كثب؟«.

َب الك�شَف عنه علنًا...«. ُل اأن اأجتنَّ ــ »اأرجوَك اعذرين، اأُف�شِّ

اأثاَر غمو�ُس جواِبها ف�شوَل پينكرتون فنَظَر اإىل غورو م�شتف�رِضاً، فاقرَتَب هذا االأخرُي منه وهم�َس يف اأذِنه 

قائاًل:

ــ »ذلك هو اخَلنجُر الذي َترَكه اأبوها والذي َطَعَن به اأح�شاَءُه بنف�ِشه«.

.»
ّ
ُد اأّنه انَتَحَر بطعِن نف�ِشِه بهذا اخلنَجر؟ اآه، هذا لي�س بخرٍب �شاٍر ــ »طَعَن اأح�شاءه؟ تق�شِ

عرو�ِشِه  عيني  راأى  اإن  ما  ُه  لِكنَّ لفرتٍة.  ارتبك  باخلنَجِر،  لنف�ِشه  اأبيها  طعِن  َة  ق�شَّ پينكرتون  عِلَم  اأن  بعَد 

اجلميلتنِي حّتى عاَدِت االبت�شامُة اإىل وجِهه. نظَرْت فرا�شة اإليه وقاَلْت بلطٍف:

ــ »لديَّ ما اأقوُله لك«.

ــ »يل اأنا؟«.

ِة االأوىل فى حياتي. فاأنَت تعلم اأنَّ عائلتي بوذّيٌة منذ القدِم، 
َّ
ــ »نعم، البارَحَة، َذَهبُت اإىل الكني�شِة للمر

لكنَّني ال اأكرِتُث اإن نكَرين االآخروَن طاملا اأّن ذِلَك َي�رُضُّك. اأَردُت اأن اأ�شاِرَكَك اأفكارَك مبا اأّنَك �شت�شرُي زوجي«.

هاِدئًة  ومواِقُفها  كلماُتها  كانت  اأجِله.  من  وديِنها  عائلِتها  عن  تتخّلى  ل�شماِعها  جداً  پينكرتون  َر  تاأثَّ

وناجتًة من تفكرٍي عميٍق لَدَرَجٍة ي�شُعُب ت�شديُق اأّنها َتخُرُج من فِم فتاٍة تبُلُغ خم�َشَة ع�رَض عامًا فقط.
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ــ »ح�سنًا الآن، اأريُد منكم اأن تلتزموا ال�سمَت من ف�سِلكم. لقد و�سَل املفوَّ�ُص وقريبًا �سيبداأ الحتفال«.

وعلى اأثِر كالِم غورو تّوَقَف النا�ُص عن الكالِم والتفتوا جميعًا نحو پينكرتون وفرا�سة.

ويف اأثناء املرا�سِم، وقفت فرا�سة بال حراٍك متوّترًة على عك�ِص پينكرتون الذي كاَن مرتاحًا. �َسعَر بالأ�سى 

عليها، فَرّبَت برّقٍة على ظهِرها وابت�سَم لها. ارتاَحْت فرا�َسة واأ�رَشَق وجُهها بابت�سامٍة لطيفٍة. 

�سيقرتُن  املّتحدِة،  الولياِت  پينكرتون، املالزُم يف بحرّيِة  فرانكلني  ال�سّيَد بنجامني  باأّن  الآَن  ُر  »نذكِّ ــ 

بالآن�سِة فرا�َسة من �سّكاِن ناكازاكي. اقرِتبا مع ال�سهوِد ووّقعا عقَد الزواِج هذا«. 

وطلَب منهما يف اجلزِء الأخرِي من املرا�ِسم اأن يوّقعا على �سجلِّ الزواج.
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، اأعَلَن املفّو�ُض انتهاَء الزفاف: وباأ�سلوٍب حمرَتٍم وجّديٍّ

ـ »انتَهِت املرا�ِسم. الآن، اأُعلُنكما زوجًا وزوجة«. 

جتّمَع النا�ُض حوَل فرا�سة يهّنئونها:

ُة يا مدام فرا�سة!«.
ّ
ـ »�رصِت الآن مدام فرا�سة. تهانينا احلار

لِكّنها طلَبْت من النا�ِض اأن ينادوها مدام پينكرتون. وتقّبَل پينكرتون التهاين اأي�سًا لِكّنُه مل يُكن �سعيداً 

اجلميلِة  زوجِته  للبقاِء مع  مت�سّوقًا  وكان  عائلِتها،  فرٍد من  كّل  لوجوِب م�سافَحِة  بل كان حمبطًا  فح�سب، 

مبفرِدهما. 

وفجاأًة، بينما كان اجلمُع ُيهنئ العرو�سنِي، عال �سجيٌج من العدم. َدخَل راهٌب بوذيٌّ م�رِصعًا، َيْدفُع النا�َض 

ميينًا وي�ساراً، وبداأ ي�سيُح ب�سوٍت ي�سبُه ق�سَف الرعد. هذا الراِهُب هو عمُّ مدام فرا�سة ويدعى بونزو.

 على العائلِة، كيَف جتُرئنَي على التخّلي عن ديانِة اأجدادِك واأ�سالِفِك؟ اأّيتها املراأُة 
ٌ
ـ »يا حلقارتِك، اأنِت عار

ال�رّصيرة!«.

اأرَبَك هذا الظهوُر املفاِجُئ احلا�رصين جميعًا ما عدا مدام فرا�سة التي وقفْت بهدوٍء كما لو اأّنها توّقَعِت 

الأحداث.

ـ »اأ�سحيٌح ما يقول؟ هل تخّليِت حقًا عن ديانِتِك وعّنا جميعًا؟«.

َحًة راأيها  ْت راأ�َسها اإيجابًا مو�سِ واأَخَذ اأهُلها واأ�سدقاوؤها ي�سغطون عليها لُتجيَب عن �سوؤاِلهم. اأخرياً، هزَّ

ًة عليه. وعلى اأثِر جواِبها، بداأ النا�ُض ُيدينونها وُي�سريون اإليها بالأ�سابع: وم�رصَّ

ـ »كيَف اأمَكَنِك اأن تفعلي ذلك؟«.

ـ »لن ُت�ساَمَح روُحِك ال�رصيرُة اأبداً«.

ـ »ل�سِت بعَد الآن ع�سواً يف عائلِتنا«.

ف�رصَخ فيهم پينكرتون وطرَدهم من املنزل. وبعَد اأن غاَدَر اأقرباوؤها وهم ي�ستمونها ويلعنونها، وا�سى 

پينكرتون زوجَتُه التي كانت تبكي ب�سمٍت.

 
َ
اأّن اأقربائي واأ�سدقائي قد تخّلوا عني، لِكّنك اأنَت �سرتيُح قلبي ـ »نعم، لن اأبكي. من املوؤمِلِ اأن اأفّكَر يف 

املتاأمّل«.

عانَقها   .
ّ
احلب مالأُهما  بعينني  فيها  پينكرتون  فحّدَق  مبفرِدهما  الأوىل  ِة 

ّ
للمر نف�سيهما  وجدا  واأخرياً، 

پينكرتون بلطٍف واعداً اإّياها باأّنُه لن ُيبكَيها ثانيًة.
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يف تلك اللحظِة، �َسمعا نوعًا من ال�سحِر ُيتمَتم به يف مكاٍن ما.

ــ »اأ�سِمعِت �سيئًا؟«.

ــ »اإّنها خاِدمتي �سوزوكي تتلو �سالَة امل�ساء. اأنا تِبعُت دياَنَتَك ولكْن، ال ُيِكنني اأن اأطُلَب منها اأن تفَعَل 

مثلي«.

وبعد  اخلادمة.  حّتى  االآخريَن  م�ساِعَر  ُتراعي  كيف  راأى  اأن  بعد  نحَوها  تزيُد  بعاِطَفِتِه  پينكرتون  �َسَعَر 

حلظاٍت، توّقَف �سوُت ال�سالِة وُدقَّ الباب. كانت تلَك �سوزوكي اآتيًة لت�ساعَد مدام فرا�سة يف ارتداِء مالِب�ِسها 

َع البيا�ِض و�سعُرها   النا�سِ
َّ
الليلّية. وبعَد قليٍل، اأ�سبحت مدام فرا�َسة جميَلًة كاملالئكِة، مرتديًة ثوَبها الليلي

 الناِعُم ي�سعُّ حتَت �سوِء القمر.
ُّ
البني

ــ »اأنِت جميلٌة كمالٍك نزل من ال�سماِء. حبيبتي مدام فرا�َسة مل تقويل يل بعُد اإّنِك حتّبينني...«.
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حَكُتَك من كلِّ قلِبَك  ــ »لأكوَن �رشيحًة معَك، لقد وقعُت يف حبَِّك منُذ اللحظِة الأوىل التي راأيُتَك فيها. �سِ

، مل اأعرِتف به ب�سوٍت  وابتهاُجَك وكلُّ كلَمٍة قلَتها اأ�رشت قلبي وجعلته يخِفق. وخوفًا من اأن اأخ�رَشَ هذا احلبَّ

َقنا املوت«.
ِّ
َك حتى يفر عاٍل، لكّنني الآن اأ�ستطيُع و�ساأحبُّ

ــ »املوت؟ عّم تتكّلمني؟ �سنعي�ُص معًا ب�سعادٍة اإىل الأبد«.

ويف تلَك الليلِة، تالألأت جنوُم ال�سماِء فوقهما تباِرُكهما. اأّما هما، فبقيا طواَل الليِل يتواعدان باأن يتحاّبا 

اإىل الأبد.
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ت ثالَثُة اأعواٍم منذ اأن غاَدَر پينكرتون، بعَد زواِجه بوقٍت ق�سرٍي، عائداً اإىل اأمريكا على منِت ال�سفيَنِة 
ّ
ومر

التي اأَتْت به. لقد َوَعَد اأن يعوَد لكّنه مل يحدِّد تاريخًا لذلك.

تبكي  كانت  التي  �سّيدِتها  اأجِل  من  بحرارٍة  ت�سّلي  �سوزوكي  وكانت  ونهاراً  لياًل  فرا�سة  مدام  انتَظَرته 

ب�سمٍت، وكاَنت هذه الأخريُة تقوُل لها ب�سوٍت �سعيف:

ـ »ل فائدَة من ال�سالِة بهذه ال�سّدة يا �سوزوكي. اإّن اإلَه ال�سيِِّد پينكرتون يعطي الأجوبَة ب�سكٍل اأ�رَسَع من 

 لدينا من املال؟«.
َ
ذلك بكثرٍي. يف كلِّ الأحواِل، كم بقي

 القليُل منه، لكّننا حنَي ُننِفُقه... �سّيدتي، ل اأُظنُّ اأّن ال�سّيَد پينكرتون �سيعود. فاأنا مل اأ�سَمع اأبداً اأّن 
َ
ـ »بقي

رُجاًل اأجنبّيًا عاَد اإىل منِزِله«.

ـ »ماذا تقولني �سوزوكي؟ ل تقويل هذا جمّدداً. قبَل اأن يرَحَل، قاَل يل اإّنُه �سيعوُد عندما تبني ع�سافرُي اأبو 

ه �سيعود«. َدٌة من اأنَّ احلناء اأع�سا�َسها. �سيعوُد، اأنا متاأكِّ

ـ »ح�سنًا، فلناأَمْل ذلك...«.

ـ »نعم، بالتاأكيِد �سيعود! اأنا متاأّكدٌة من ذلك!«.

اآمَلَ �سوزوكي اإمياُن فرا�سة القويُّ بعوَدِته. 

الأزرِق  البحِر  البعيِد فوَق  الأفِق  الآن. يومًا ما، �سرنى دخانًا يلوُح يف  ِا�سمعيني  ـ »ل تبكي �سوزوكي، 

املظِلم. �سيكون ذلك لإعالِمنا باأنَّ ال�سفيَنَة التي تعيُدُه قد َر�َسْت يف امليناِء. لكّنني لن اأذهَب لأراه. �سيت�سّلُق 

ِة �سينادي فرا�سة بلطٍف. حينئٍذ، �ساأختبُئ يف مكاٍن ما، لن اأجيَب ولن األتقَيُه  ُل اإىل الِقمَّ هو التّلَة، وحنَي ي�سِ

. وما اإن يراين، �سيقول: زوجتي العزيزة، يا زهرَة الليموِن الغالية! كيَف حاُلك؟ �سيعوُد اإيلَّ 
ّ
اإّل حنَي يعرُث علي

�سوزوكي، األي�َس كذِلك؟«.

اأ�ِسَفْت �سوزوكي حلاِل �سّيدتها واغرورقت عيناها بالدموع.
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َل �ساربل�ص للزيارة. ويف تلَك الأثناِء، َو�سَ

ــ »مدام فرا�َسة!«.

ُب به اآِمَلًة اأن يحِمَل لها اأخباراً عن پينكرتون. ْت نحَوه على الفوِر ترحِّ وما اإن راأتُه يدُخُل، حّتى رك�سَ

ــ »مدام فرا�َسة اأتذكرينني؟«.

.»
ّ

ــ »بالطبِع �سّيد �سارپل�ص

ــ »�ُسكراً لِك، كيَف حاُلِك مدام فرا�سة؟«.

ْل واجل�ص«.  ــ »اأرجوَك، ادُعني مدام پينكرتون، من ف�سِلَك تَف�سَّ

 بالأ�سى حنَي َطَلَبْت منه اأن يدعَوها مدام پينكرتون. َكاَن يف موِقٍف حِرٍج ومتّنى لو اأمكَنُه 
ّ

�َسَعَر �سارپل�ص

الهرُب لأّنُه يحِمُل لها خرباً غرَي �سارٍّ وهي التي تتوُق اإىل زوِجها.

َن؟«. ــ »اأتريُد اأن ُتدخِّ

ــ »�سكراً لك. ح�سنًا، اإّنها �سجائُر اأمريكّية«.

ــ »األ�سُتم اأنُتم َمن ت�سنعونها؟ اأنا اآ�ِسفة، لقد ن�سيُت اأن اأُ�سِعَل لك ال�سيجارة«.

 
ّ

ف. كاَن حْد�ُسها ُينبئها اأّن �سارپل�ص �َسًة جّداً وكان من ال�سعِب عليها اأن تهداأَ لأّنها كانْت ترجَتِ بدْت متحمِّ

يحِمُل لها اأخباراً عن پينكرتون يف هذا اليوم. 

ــ »�سكراً لِك ولِكن، �ساأدّخُنها لِحقًا«.

 مفاجٌئ بعَدِم الرتياح.
ٌ
 للحظاٍت، فاعرتاها �سعور

ّ
َد �سارپل�ص تردَّ

ــ »اعتقدُت اأّنَك جئَت اإىل هنا لتخرَبين �سيئًا ما«.

ــ »نعم، بالطبِع«.

ــ »اإذاً اأرجوَك اأخربين بالتف�سيل. اُدخْل �سلَب املو�سوِع فوراً ول ُتخِف عّني �سيئًا«.

ــ »معي ر�سالٌة من ال�سّيد پينكرتون«.
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ما اإن رنَّ ا�شُم پينكرتون يف اأذنيها حّتى وقفْت واأخذْت مت�شي ذهابًا واإيابًا من دون اأن تدري ما العمل. 

وجَعَلها التوّتُر تفتُح وتغِلُق يدها با�شتمراٍر وُتف�ِشُد �شعَرها امل�رّسَح بطريقٍة جميلة. لِكنَّ تفاوؤَلها جعَل وجَهها 

َدت خدوُدها فاأ�شبحت حمراَء تقريبًا.
َّ
ي�رِسُق، حّتى اإّن حرارَتها ارتفعْت وتَور

ـ »قبَل اأن تقراأ يَل الر�شاَلَة، اأريُد اأن اأ�شاأَلك متى تبني ع�شافرُي اأبو احلّناء اأع�شا�َشها يف اأمريكا؟«.

ـ »ولكن، مَل...؟«.

ـ »قاَل يل زوجي اإّنُه �شيعوُد يف املو�ِشِم الذي تبني فيه ع�شافرُي اأبو احلّناء اأع�شا�َشها. وحّتى الآن، َبَنْتها 

ِح اأنها مل تبِنها بعُد يف اأمريكا. األي�َس كذِلَك؟«. اٍت ولِكْن، من الوا�شِ
ّ
هنا ثالث مر

َب من الإجابة:
َّ
 وبالكاِد متّكن من اأن يتهر

ّ
ارَتبَك �شارپِل�س

ُد اأّنني ل اأمِلُك مثَل هذه املعرفِة يف علِم الطيور«. ـ »ح�شـ... ح�شنًا، اأنا اآ�ِشف. لكّنني ل... اأق�شِ

 اأّن الوقَت قد حاَن ليدُخَل يف �شلِب املو�شوِع. وكاَن على و�َشِك 
ّ

تنّهَدْت مدام فرا�شة مطّوًل. فراأى �شارپل�س

اأن يبداأ بالكالِم لكنَّ مدام فرا�شة التي األقْت نظَرًة من النافذِة اإىل اخلاِرِج، قاطعته جمدداً:

ـ »ِانتظر حلظًة من ف�شِلَك، ها قد اأتى ال�شّيد غورو مع ذلك الرجِل جمّدداً. يا اإلهي«.

عقَدْت حاِجبيها واأطَبَقْت �َشَفتيها ب�شّدٍة.
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َدَخَل غورو برفقِة رجٍل اأ�صلَع الراأ�ِس يدعى يامادوري يريُد اأن يتزّوَجها لأّنه معجٌب بها جداً منذ زمٍن. 

 جداً. وما اإن غادر پينكرتون عائداً اإىل اأمريكا، حّتى باَت ياأتي 
ٌّ
كان غورو يعَلُم اأي�صًا اأّن يامادوري رُجٌل غني

غاِلبًا ليقِنَعها بالزواِج منه.

لِك  الكافيِة  ال�صعادِة  على  لن حت�صلي  منه،  الزواَج  قِبلِت  اإذا  لذِلَك   جداً. 
ٌّ
غني رجٌل  يامادوري  »ال�صّيد  ــ 

ِك الفقريَة واأقرباَءك«. وح�صب، بل �صُتعيلني اأمَّ

وعلى الرغِم من ذِلَك، رَف�صْت مدام فرا�صة بق�صوٍة عر�َس يامادوري ون�صائَح غورو لأّنها كانت تنتِظُر 

پينكرتون ول اأحَد �صواه. واليوَم اأي�صًا اأتى ال�صّيد يامادوري مع غورو.

ــ »مدام فرا�صة، اأرجو اأن تقبلي اليوَم حّبي لك«.

ِل لَك، �صّيد يامادوري اأن جِتَد املراأَة املنا�صبَة  ــ »يف هذا العامِل الكثرُي من الن�صاِء اأف�صُل مّني. من الأف�صَ

لك«. 

َج ثانيًة:  َرها باأّل ت�صّيَع عليها الفر�صَة باأن تتزوَّ َل ليذكِّ ا�صَتَمَع غورو اإليها وهي تكلُِّم يامادوري، ثّم تدخَّ

ــ »للمراأِة التي هجَرها زوُجها احلقُّ يف الطالق«.

، ولكن، َلي�َس يف بالِدي«. ــ »ذلك َقْد َيكوُن طبقًا للقانوِن الياباينِّ

.»
ّ
هما... اأفرِت�ُس اأّنِك تتكّلمني عن القانوِن الأمريكي ــ »اأيُّ

اأوماأت مدام فرا�صة اإيجابًا ثّم اأ�صافْت عاِب�َصًة:

ــ »�صّيد غورو و�صّيد يامادوري ا�صمعاين جّيداً. لن اأفَعَل اأبداً ما تقولِنِه يل. لن اأغرّيَ راأيي اأبداً، حّتى ولو مل 

ًة ثانيًة، لن تدُخَل بيتي 
ّ
يُعد زوجي، ل �صيَء �صيتغرّي. وخ�صو�صًا اأنَت �صّيد غورو، اإذا ت�رّصفَت بغرِي احرتاٍم مر

جمّدداً. اُخرج من هذا املنزِل حاًل«.

َخرَج غورو ويامادوري ِمَن البيِت ب�رصعٍة، ُمتفاِجَئنِي بقّوِة �صخ�صيِتها. وهنا حاوَل غورو التخفيَف عن 

يامادوري احلزيِن جداً. ولكْن، بعَد هذا الكالِم، حّتى اأمثاُل غورو املوهوِب واملاهِر لن يقدروا اأن ي�َصاِعدوه.
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، اأنا اآ�ِسفٌة جلعِلَك تنتِظُر طوياًل. �سوزوكي اأح�رشي بع�َص ال�ساي«.
ّ

ــ »�سّيد �سارپل�ص

ــ »ح�سنًا، هل اأبداأُ بقراءِة ر�ساَلِة ال�سّيد پينكرتون؟ �سّيدتي، مَل ل جتل�سنَي هنا؟«.

تُه على تالَوِة الر�سالة. فاأجاَبْته اأنَّ قلَبها ينُب�ُص ب�رشعٍة ولن تتمّكَن من اجللو�ِص، وحثَّ

�سٌة جداً،  اأّنني متحمِّ يبدو  واأقبَِّلها.  اأ�سَعها على قلبي  اأن  اأريُد  الر�سالة؟   نظرًة على 
َ
األقي اأن  »اأميكنني  ــ 

�ساأهداأ الآن. اأرجوَك اقراأ«.

ــ »ح�سنًا، �ساأبداأ:

ت ال�سنواُت الثالُث ورمّبا مل َتُعد 
َّ
ُل اإليَك اأن تذهَب اإىل حبيبتي. اأنا اأعَلُم كيَف مر ، اأتو�سَّ

ّ
عزيزي �سارپل�ص

حمبوبتي مدام فرا�سة تتذّكُرين«.

ــ »ل اأتذّكُره؟ �سوزوكي قويل لُه، اأتذّكُره بكلِّ و�سوٍح. اأنا ما ن�سيُته اأبداً ول حّتى للحظٍة واحدٍة. قويل له«.

ــ »مدام فرا�سة، اأرجوِك اهدئي. دعيني اأُنهي قراءَة الر�سالة«.

ــ »نعم بالتاأكيِد، لكّنني اآمُل اأن اأ�سَمَع خرباً جّيداً...«.

َها...«. ــ »اإذا كانت ل تزاُل تهتمُّ لأمري وتنتظُرين، اأريُد منَك اأن تعَمَل بر�سانٍة وحذٍر لتح�رشِّ

ــ »ماذا ُقلْت؟ ما معنى هذا؟«.

 وهو يقراأ الر�سالة واأخف�َص راأ�َسُه ب�سمٍت. لكّن مدام فرا�سة حّثته على املتابعة. فطوى 
ّ

ت�سايَق �سارپل�ص

َعها جاِنبًا، و�ساأَلها بلطٍف: الر�سالَة وو�سَ

ــ »اإذا افرت�سنا الآن اأّنه لن يعوَد، ماذا �ستفعلني؟«.

ــ »اأمامي خياران: اإّما اأن اأعوَد... واأعَمَل كراق�سٍة ومغّنيٍة يابانّيٍة... واإّما... املوت... وهو احلّل الأف�سل«.

ــ »يف احلقيقِة، اأعَلُم مبا ت�سعريَن اأكرَث من اأّي �سخ�ٍص اآخَر، ولكْن، رمّبا من الأف�سِل اأن تقبلي يَد يامادوري 

 الذي راأيِتِه للتّو«.
ِّ
الغني

 اإىل الباب«.
ّ

ــ »يا اإلهي! كيف ميكُنَك اأن تقوَل يل هذا؟ �سوزوكي اأ�رشعي واأر�سدي ال�سّيد �سارپل�ص

بعَد اأن ُطِرَد من املنزِل، حاَوَل اأن يُحلَّ الأموَر لِكنَّ مدام فرا�سة الغا�سبة مل تعِر�ْص عليه اجللو�َص ثانيًة.
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تك�رّشَ  ب�سوٍت  فرا�سة  مدام  اأوقفْته  املنزِل، عندما  للخروِج من  ُيديَر ظهره  اأَْن  َو�َسِك   على 
ّ

�سارپل�ص كان 

بالبكاء.

 كلَّ �سيٍء عّني؟«.
َ
فٌة، مل اأعِن ما ُقلُته. ولكْن، هل... هل قاَل حقًا اإّنه ن�سي

ّ
ــ »اأنا متاأ�س

 التفّوَه بكلمٍة لِكّنه اأدرَك اأّنه من ال�رشوريِّ اأن تعِرَف احلقيقَة كاملًة لكي ل يبقى لها 
ّ

مل ي�ستِطْع �سارپل�ص

 روؤيَتها يائ�سًة بهذا 
ّ

اأيُّ اأمٍل، متامًا كما كانت قا�سيًة مع يامادوري الذي اأراَد الزواَج منها. مل يتحّمل �سارپل�ص

ال�سكِل، فا�ستداَر ليذهَب وهو على عجلٍة من اأمِره.
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حينئٍذ، رك�ست مدام »فرا�سة« باكيًة اإىل الغرفِة وعاَدْت حاملًة طفاًل بني يديها. 

ــ »اإذاً اأميِكُنُه ن�سياُن هذا الطفِل اأي�سًا؟«. 

كاَن الِطفُل اأ�سقَر وعيناُه زرقاويِن ي�سِبُه پينكرتون جداً.

ــ »اإّنه ن�سَخٌة طبُق الأ�سِل عن پينكرتون...«.

 لريى ابَنه الذي ُوِلَد بعَد رحيِله. ُقْلْ له اإّن ابَنه ينتظُر اأباه...حبيبي، ُقْل وداعًا 
َ
ــ »ِاذَهْب واطلْب منه اأن ياأتي

لهذا الرجِل املحرتم«.

 له يده و�ساأَله عن 
ّ

َك به واختباأ لأّنه غرُي معتاٍد على الأغراب. فمدَّ �سارپل�ص اأم�َسك الطفُل ثوَب اأّمه ومت�سَّ

ا�سِمه. وعندما مل يجبه الطفُل، قاَلْت مدام فرا�سة:

ــ »يا �سغريي مَل ل تعطي ال�سّيَد جوابًا ل�سوؤاِله؟ اأدعى م�سِكَلة ولِكْن، حنَي يعوُد والدي �سيتغرّي ا�سمي اإىل 

بهجة«.

ارجَتَف �سوُتها، ومالأِت الدموُع عينيها. 

ــ »يا للمراأِة امل�سكينِة وِطفِلها... يا لالأ�سف... يا لالأ�سف«.

 على الأمِّ والطفِل، وقبَل اأن يخُرَج من البيِت وَعَدها اأن ُيخرِبَ پينكرتون عن الطفل.
ّ

اأ�سَفَق �سارپل�ص

ُج من جهٍة اأخرى اأّن  وعادِت الأّياُم تتواىل وفرا�سة تنتظُر پينكرتون. وكاَن غورو الذي بات يكَرُهها يروِّ

الطفَل لقيط ول اأحَد يعِرُف َمن هو واِلُده. فاأر�َسَلْت فرا�َسة �سوزوكي لتجُلَبُه اإليها، وهّدَدته:

ُد امراأٍة، لِكّنني لن اأِقَف مكتوَفَة اليديِن واأراَك توؤذي ابني. اإذا �سِمعُت اإ�ساعًة واحدًة مماثلًة 
َّ
ــ »مع اأّنني جمر

لن اأَدَع الأموَر �سليمًة. اأتفهمني؟«.

كاَنْت تلك الأموُر احلياتّيُة تنهُك قواها اجل�سدّيَة والنف�سّية. لِكّنها متّكنت من اجتياِز كلِّ يوٍم عرب الهتماِم 

بطفِلها اأكرَث فاأكرْث وبكّل جواِرِحها. 
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ويف يوٍم من الأّياِم، دّوى �سوُت املدفِع يف القريِة باأكمِلها معلنًا و�سوَل �سفٍن اإىل امليناء. هَرَعْت مدام 

فرا�سة و�سوزوكي اإىل ال�رشَفِة املطلَِّة على ميناِء ناكازاكي وبحثتا عن �سفينِة پينكرتون. ففي خالِل الأعواِم 

ْت، كانت مدام فرا�سة تبحُث بني اأعالِم ال�ُسُفِن الرا�سيِة يف امليناء عن عَلِم ال�سفيَنِة الأمريكّية. التي م�سَ

. ل بدَّ اأّنها �سفينته 
ّ
ــ »�سوزوكي اأ�رشعي واآتيني مبنظاري، انظري هناك. ميكنني اأن اأرى العلَم الأمريكي

وقد عادت. اأين ال�سم؟ ها هو: ابراهام لنكولن. اآه، هذا �سحيح انظري«.

ِة الفرح. بعَد اأن تاأّكَدْت �سوزوكي من ا�سم ال�سفينِة، غمرتا بع�سهما بع�سًا وانفَجَرتا بالبكاِء من �ِسدَّ

ــ »انتهى حزُنِك �سّيدتي الآن. لأكون �رشيحًة مَعِك، اعتقْدُت اأّنه لن يعوَد اأبداً واأّنه من غري املجدي انتظاُره. 

لذا اأرجوِك �ساحميني«.

البيَت ب�رشعٍة. كم  َن  نزيِّ اأن  يِجُب  الأ�سياء. تعايل،  لهذه  الآن  الوقَت  �سوزوكي؟ ل منِلُك  ــ »عّم تتحّدثني 

زهُر  البيت.  بها  وزّيني  احلديقِة  الأزهاِر من  بع�َض  اقطفي  اأوًل،  �ساعتان؟  �ساعٌة؟  هنا؟  اإىل  للمجيِء  يلَزُمُه 

ُ َقْبَل اأَْن ياأتي.  اخلوِخ والبنف�سِج، واليا�سمني… وحّتى الزهوُر الرّبيُة �سَتُكوُن جّيدًة اأي�سًا. اأنا اأي�سًا �ساأحت�رشَّ

ُع خ�سخا�سًا قرمزيًا  �سوزوكي تعايل و�ساعديني. ح�سنًا، �ساأرتدي الثوَب الذي كنُت اأرتديِه يوَم زفايف، و�ساأ�سَ

على �َسعِري… �سوزوكي، َيِجب اأْن يكوَن قد ا�ستاَق اإيلَّ كثرياً، األي�ض كذلك؟«.
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بعَد اأن اأنَهتا تزينَي البيِت ب�رشعٍة هائلٍة، جل�َسْت مدام فرا�سة ومعها �سوزوكي والطفُل ينتظروَن پينكرتون 

َرٍة من الليِل. لِكنَّ �سوزوكي والطفَل تعبا من النتظاِر فناما. اأّما مدام فرا�سة، فقد بقيت  حتى �ساعاٍت متاأخِّ

َل پينكرتون  م�ستيِقَظًة لوحِدها تنتِظُرُه ب�سالبٍة ومن دوِن حراٍك خوفًا من اأن ُتف�ِسَد �سعَرها اأو لبا�َسها اأو اأن ي�سِ

ال�سباُح، فا�ستيَقَظْت �سوزوكي من نوِمها وهي تفُرُك  الباب. وانق�سى امل�ساُء واأ�رَشَق  فال يِجُد من يفتُح له 

عينيها.

ل«. ــ »�سّيدتي، اأمل ياأِت ال�سّيد پينكرتون بعد؟ اأرجوِك، اذهبي وا�سرتيحي قلياًل واأنا �سوَف اأناديِك ما اإن ي�سِ

كاَن َوجُه فرا�َسة �ساِحبًا وج�سمها مت�سّلبًا لكرثِة اجللو�ص.

ــ »اأنا بخرٍي �سوزوكي، �ساأنتِظُر هكذا«.

 عندما تريَنه«.
َ
ــ »�سّيدتي، اإن مل تاأخذي ق�سطًا من الراحِة الآن، ف�سوَف تفقديَن الوعي

اقَتَنَعْت مدام فرا�َسة، فذَهَبْت اإىل غرَفِتها حاِمَلًة طفَلها النائَم بنَي ذراعيها.
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�سّلْت �سوزوكي مراراً وتكراراً اأماَم متثاِل بوذا من اأجِل الأمِّ والِطفل. وحنَي َعَلْت �سلواُتها احلزينُة، ُقِرَع 

 وپينكرتون. اأراَدْت �سوزوكي 
ّ

الباب. ابَتَهَجْت �سوزوكي واأ�رَشَعْت تفَتُح الباَب فوَقَعْت وجهًا لوجٍه على �سارپل�ص

 وپينكرتون اأوقفاها معًا واأ�سارا لها باأن تلَتِزَم ال�سمت. ومن دوِن 
ّ

اأن تنادي �سّيدَتها على الفوِر، لكنَّ �سارپل�ص

اأن تعِرَف ال�سبَب، نظَرْت �سوزوكي من حوِلها فوَجَدِت امراأًة غريبًة يف جاِنٍب من احلديقة.

ــ »من تكون؟«.

 بدًل منه:
ّ

ترّدَد پينكرتون لأّنه مل ي�ستِطِع الإجابَة فاأجاَب �سارپل�ص

ــ »اإّنها زوجُة ال�سّيد پينكرتون«.

وانتظار  نف�ِسها  وتزيني  املنِزِل  بتزينِي  امل�سغولِة  فرا�َسة  امل�سكينِة  �سوَرَة  �سوزوكي  ا�سرتَجَعْت  للحظٍة، 

پينكرتون طواَل الليِل. فوَقَعْت �سوزوكي يف َحريٍة من اأمِرها ومل تعَلم ما العمل.

ــ »�سوزوكي اأريُد اأن اأطُلَب منِك خدمًة، اأرجوِك �ساعديني«.

 اأّن فرا�سة َولدْت ابنًا ورّبتُه مبفرِدها حّتى اأتى م�رِشعًا ليطالَب به:
ّ

ما اإن �َسِمَع پينكرتون من �سارپل�ص

 ابني. اأرجوِك �ساعديني لناأخَذه معنا«.
َ
ــ »اأريُد وزوجتي كايت اأن نرّبي

ــ »يا اإلهي! ل ميِكُنَك اأن تفَعَل هذا بها، هذا م�ستحيل!«.

ياأُخَذه  اأن  الأف�سِل  من  اأّنه  تظّننَي  األ  العتبار.  بعني  الطفِل  م�ستقبَل  خذي  الأمر.  يف  ملّيًا  »فّكري  ــ 

پينكرتون؟«.

 يحاِوُل اإقناَعها باملو�سوِع بينما يدوُر يف اأرجاِء الغرَفِة وقد اعرتاُه اإح�سا�ٌص بالذنب.
ّ

كان �سارپل�ص

 ال�سنني.
ِّ
ْت �سوزوكي باكيًة كيَف انتظَرْته مدام فرا�سة بقلٍق على مر َ وف�رشَّ

ــ »كنُت �سّيئًا جداً معها وهي تخّلْت عن عائلتها وانتظرتني ثالَث �سنواٍت...«.

َك باأّنك اإن مل َتاأْخِذ الأمَر بجديٍة �ستوؤذيها ب�سكٍل 
ْ
ــ »اأراأيَت؟ اأخربُتك. ماذا ُقلُت يف َذِلك الَوقت؟ اأمل اأحذِّر

�سيٍئ؟«. 

ــ »كان يِجُب اأن اأ�سَتِمَع اإليَك يف ذِلَك الوقت... ل اأحتمُل البقاَء هنا، فالندُم والأمُل يخنقانني. �ساأنتِظُرَك 

.»
ّ

خاِرجًا �سارپل�ص

 
ّ

 �سارپل�ص
َ
 بَت�سليِم ر�سالِته اإىل مدام فرا�سة. بقي

ّ
َخرَج پينكرتون ب�رشعٍة ِمَن البيِت بعد اأن اأو�سى �سارپل�ص

َمع كايت، وحاوَل بال كلٍل اأن ُيقنَع �سوزوكي باملو�سوع. ويف النهاية، َح�سَل على وعٍد منها باأن ُتقِنَع مدام 

فرا�َسة بالَتخّلي عن طفِلها.
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يف هذه اللحظاِت، ا�ستيَقَظْت مدام فرا�سة ونادْت �سوزوكي لت�ساأَلها عن الأ�سواِت التي �سِمَعتها. 

ــ »�سوزوكي َمن على الباب؟«.

ــ »لقد �سَحِت املدام. اختبئا خلفي. اأ�رِشعا«.

 وكايت و�سوزوكي 
ّ

حاَوَلْت �سوزوكي الإ�رشاَع، لِكنَّ املدام كانت قد راأْت كلَّ �سيٍء. عندما راأت �سارپل�ص

بة: تبكي، �ساأَلْت متعجِّ

ــ »اأيَن پينكرتون؟ اإّنه هنا، األي�َص كذِلك؟«.

َعْت يَدها على  اأوماأْت �سوزوكي اإيجابًا غرَي قاِدَرٍة على منِع نف�ِسها من البكاء. ارتاَحْت فرا�َسة وو�سَ

قلِبها. وفجاأًة انتبهْت لوجوِد كايت.

ــ »�سوزوكي... َمن هذه ال�سّيدة؟«.

. فهي ما اإن راأت كايت، حّتى اأخرَبَها حد�ُسها باأّنها زوَجُة  لكّن فرا�سة َعَرَفْت اأّن �سوؤاَلها غرُي �رشوريٍّ

پينكرتون الأمريكّيُة وقد اأَتوا لأخِذ الطفل. فقاَلت ب�سوٍت هادٍئ، بل �سعيٍف بالأحرى: 

 �سخ�سّيًا وياأُخَذه. �ستكون ِن�سُف �ساَعٍة 
َ
ــ »ح�سنًا... �ساأُر�ِسُلُه ولكْن، ب�رشٍط و�ِحٍد. �ُطلب منه �أن ياأتي

َزه«. كافيًة لأجهِّ

بعَد اأن َوَعَدتها كايت باأن تهتمَّ بالطفِل كما لو كاَن ابَنها، َذَهَبْت برفَقِة

 ليناديا پينكرتون.
ّ

 �سارپل�ص
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، جل�ست مدام فرا�سة يائ�سًة على و�َسِك اأن تنهار. َطَلَبْت من �سوزوكي اأن 
ّ

وبعَد اأن َرَحَلْت كايت و�سارپل�ص

تهتمَّ بطفِلها بينما دَخَلْت هي اإىل غرفِتها. تناولِت اخلنَجَر الذي تَرَكه لها واِلُدها، وقد ُكِتَب على َن�سِلِه: »اإّن 

َم وجُهها  ُل من العي�ِص بالعاِر«. قراأِت الكتابَة مراراً وتكراراً و�سالِت الدموُع على خدَّيها. جتهَّ املوَت ب�رَشٍف اأف�سَ

و�َسُحَب لِكّنها كانت قد اّتَخَذْت قراَرها، فناَدْت ِطفَلها.

جاَء الطفُل ورمى بَنف�ِسُه يف ح�سِنها فعانقْته ب�ِسّدٍة.

ـ »اأنا اآ�ِسَفٌة يا حّبي...«.

 
ّ
الأمريكي بالَعَلِم  يلَعُب  فاأخَذ  هو  اأّما  طويٍل.  اأبي�َص  بو�ساٍح  عينيِه  بلطٍف  وغّطْت  الأخرية  ة 

ّ
للمر قّبَلْتُه 

َوَقَفْت بهدوٍء و�سالٍم.  اإّياها من قبُل غرَي مدرٍك للو�سع. حّدَقْت لفرَتٍة بطفِلها الذي يلَعُب، ثّم  اأعطتُه  وبدميٍة 

تراَجَعْت واأخَرَجِت اخلنَجَر و�رشعاَن ما َوَقَعْت على الأر�ص.

ـ »فرا�َسة! اأنا هنا«.

كان پينكرتون يناديها لِكّنها مل َت�سَمعه. وظّلت حّتى اللحظِة الأخريِة مُتدُّ يَدها نحَو ِطفِلها، لِكّنها لَفَظْت 

َل اإليه. النَف�َص الأخرَي قبَل اأن ت�سِ

الغرَفِة،  من  الطفَل   
ّ

�سارپل�ص اأخرَج  احلياة.  فاَرَقِت  قد  ليِجداها  الغرفِة  اإىل   
ّ

و�سارپل�ص پينكرتون  اأ�رَشَع 

والدموُع ت�سيُل من عينيه. اأّما پينكرتون فَرَكَع اإىل جاِنِب مدام فرا�َسة الهاِمدِة، يبكيها وينادي ا�سَمها، لكنَّ 

ال�سدى مل ُيِجْب على بكائه.
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نبذة عن �ملوؤّلف.

جاكومو پوت�شيني )1858~1924(

 بالن�سبِة اإليه اأن يبداأ مهَنَتُه من املو�سيقى. بعَد اأن 
ّ
وِلَد پوت�سيني يف عائلة مو�سيقّيني تقليدّيٍة يف لوكا يف اإيطاليا. لذا كان من الطبيعي

َر تاأليَف الأوپرات. فالَتَحَق باملعهِد املو�سيقي يف ميالنو حيث َدَر�َص التاأليَف املو�سيقي. كَتَب اأرَبعًا وع�رشيَن اأوپرا 
ّ
�ساَهَد عايدة لـ ڤردي قر

فح�سب يف حياِتِه كلِّها، لكّن كّل واِحَدٍة كانت حُتفًة بحدِّ ذاِتها. اأ�سَبَحْت اأوپراه الثالُث الأكرَث �سهرًة: تو�سكا ، الغجرية، مدام فرا�سة من القَطِع 

ُ عن م�ساِعَر  التي ل بّد من م�ساهدتها على م�ساِرح الأوپرا يف العامَل. ويعوُد �سبُب الرتحيِب باأوپرات پوت�سيني اإىل اأّن مو�سيقاُه الفريدَة ُتعربِّ

اإن�سانّيٍة م�سرتكة.

ِة حبِّ حزينٍة وقعت اأحداثها يف ناكازاكي وهو ميناء ياباين، من خالل النغمات الرائِعة  اأوپرا مدام فرا�سة اجلميلُة عن ق�سّ َتك�ِسف 

ِرة امل�ستوحاِة ِمْن الثقافِة اليابانيِة. تاأّثَر پوت�سيني مب�رشحّية مدام فرا�سة لداڤيد بيال�سكو يف اإنكلرتا، فاأكمَل َعَمَلُه ب�سيناريو لـ لويجي  وامُلوؤَثِّ

اإليكا وجوزيّپي جياكوزا.

ُة باأّوِل اأداٍء لها على م�رشِح ل �سكال يف ميالنو. ولكنه بعد اأن راجع عمله موؤمنًا به، قّدَم  ويف 17 �سباط/ فرب�ير 1904، َف�ِسَلت امل�رَشحيَّ

ٍة على م�رشِح تياترو غراندي، بر�سيا يف �سهر اأّيار/مايو من العاِم نف�ِسه.  منه اأعظَم واأجَنَح م�رشحيَّ

اأّما اأعماُل پوت�سيني الأخرى، فهي: اأوپرا جيايّن �س�سيت�سي وتوراندوت واأن�سودة اأي فيجيل ديتاليا بياّل والأورك�سرتا پريلوديو وغرُيها. 
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نبذة عن �لر�ّشام

يل، جانغ �إّن

�ُص بالفنِّ الب�رشيِّ يف جاِمَعِة �سيول، جوائَز عّدة منها: مباراة �سيول للر�سِم يف العام 1995 و اجلائزة  َد جانغ اإن يل املتخ�سِّ ح�سَ

ام 
ّ
الأوىل عن الر�سِم يف معَر�ِص الفّن يف كيونغنام يف العام 1996 وهو حالّيًا يديُر معَر�َص �سوِر الوجِه املبتهجة بينما يعَمُل كر�س

اأي�سًا.

 اأندرو ويث، وذِلَك ب�سبب التعابري التف�سيلّية والتنا�ُسق املوجوَدين 
ّ
ي�ستمِتُع با�ستعماِل تقنّية الألواِن املائّيِة متاأّثراً كثرياً بالأمريكي

يف اأعماِلِه. ح�سَل يل اأي�سًا على امل�ساعدِة من زوجِته جاي اأون يل التي ت�ستخِدُم الألواَن الزيتّية. 

فرا�َسة، كيف متّكَن  مدام  الكتاب  بو�سوح يف  �سكايل ويظهر  واإيغون  كليمت  باأعماِل غو�ستاڤ  ذلك، هو معَجٌب  اإىل  بالإ�سافة 

َلٍة جداً. ٍة ومف�سَّ بوا�سطِة الألواِن املائّيِة اأن ُيحّدَد ال�سخ�سّياِت واخللفّيَة بطريقٍة واقِعيَّ

وقبَل البدِء بر�سِم �سوِر كتاِب مدام فرا�سة، قاَم برحلٍة ميدانّيٍة اإىل ناكازاكي يف اليابان، حيُث جتري اأحداُث هذه الأوپرا. فذَهَب 

اإىل تّلٍة ا�سمها كورابيان ونظَر اإىل املحيِط حماوًل اأن ُي�ساِرَك مدام فرا�َسة اأحا�سي�َسها وهي 

َل اأحا�سي�َص ال�سخ�سّياِت اإىل القارئ.  تنتِظُر پينكرتون. وبَذَل كلَّ ُجهِده ليو�سِ
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